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APRESENTAÇÃO

O fechamento de escolas por todo mundo foi um critério adotado por diferentes

governos com intuito de diminuir a disseminação da doença entre a população

(VINER et al., 2020). De acordo com a UNESCO, o fechamento de instituições de

ensino tem impactado mais de 60% da população estudantil pelo mundo.

Em 2021 iniciou-se, em todo mundo, a vacinação em massa da população, com

intuito de frear o avanço da COVID-19. No Brasil, de acordo com os dados

atualizados em 31 de janeiro de 2022, 74,49% (179,4 milhões) da população foi

vacinada com pelo menos duas doses.

No Estado de Goiás, de acordo com dados da Secretaria de Saúde, atualizados

até o dia 01 de fevereiro de 2022, o percentual de vacinados, com pelo menos

duas doses, segue o percentual nacional, com alcance relevante dentre aqueles

na faixa etária entre 18 e 49 anos.

O presente documento objetiva apresentar a definição de protocolo de retorno

às aulas no Centro Universitário de Goiás – UNIGOIÁS.

Na elaboração desse protocolo os autores se basearam em importantes

elementos envolvidos no processo, tais como o perfil dos estudantes e

funcionários, a atual epidemiologia do novo coronavírus, as campanhas de

vacinação no Município e no Estado, a característica das variantes, a estrutura

da instituição, o fluxo de pessoas nas diferentes áreas e os horários de maior

circulação.

Todos esses fatores agregados à necessidade do retorno das aulas presenciais,

e partir deles, levando em conta critérios técnicos, científicos, logísticos e

comportamentais culminaram nesse documento, que propõe uma série de

ações que garantam o retorno presencial com segurança a alunos e

funcionários durante o período pandêmico.



SUMÁRIO

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA 04

Antes de sair de casa 04

No caminho para a IES 04

Ao chegar na UNIGOIÁS 05

Nas salas de aula e Auditórios 05

Nos laboratórios 06

Na biblioteca 06

Na praça de alimentação 06

Nos sanitários 07

Nos bebedouros 07

ELABORAÇÃO 08



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA

Antes de
sair de casa

• Realize sua higiene pessoal, mantenha unhas curtas e

limpas. Lave com frequência as mãos até a altura dos

punhos, com água e sabão, ou então higienize com

álcool em gel 70%;

• Certifique-se de estar levando apenas o material

necessário;

• Vista sua máscara de proteção;

• Lembre-se de ter sempre a mão: álcool em gel 70%,

máscaras extras para trocar durante o dia,

embalagem plástica para acondicionar máscaras de

pano usadas, e garrafa de água individual.

No caminho
para a IES

• Use sua máscara de proteção o tempo todo;

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não

lavadas.;

• Higienize as mãos antes de entrar e ao sair do

transporte público;

• Solicite que as janelas fiquem abertas para o ar

circular dentro do ônibus.
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MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA

Ao chegar
na UNIGOIÁS

• Siga os fluxos de entrada e saída indicados na IES

para evitar aglomerações;

• Permaneça o tempo todo com sua máscara de

proteção;

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um

comportamento amigável sem contato físico, mas

sempre com um sorriso no rosto;

• Encaminhe-se diretamente ao local de sua atividade

acadêmica;

• Respeite a sinalização de orientação de fluxo nos

corredores;

Nas salas
de aula e auditórios

• Respeite as normas específicas do local em que sua

aula será realizada;

• Não mover as carteiras de lugar;

• Evite a troca de materiais pessoais, tais como

canetas, lápis e borrachas;

• Evite que mochila ou demais materiais sejam

colocados no chão;
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MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA

Nos
laboratórios

• Respeite as normas específicas do local em que

atividade prática será realizada;

• Utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ;

• Procure manter seus cabelos presos. Evite adornos

como brincos, pulseiras, relógios, anéis;

Na
Biblioteca

• Solicite no balcão da biblioteca o livro ou item que

deseja. O funcionário da IES irá lhe entregar o

material solicitado;

Na praça
de alimentação

• Evite aglomerações;

• Tire sua máscara somente para comer e a

acondicione em saco plástico;

• Só consuma bebidas e alimentos em local apropriado,

indicado na sinalização;

• Uso de apenas duas pessoas por mesa;

• Higienize as mãos lavando com água e sabão ou

álcool 70% antes das refeições;
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MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA

Nos
Sanitários

• Respeite as orientações de uso do espaço, afixadas

nas portas dos sanitários;

• Higienize as mãos lavando com água e sabão ou

álcool 70% por 20 segundos ao entrar e antes de sair;

Nos
Bebedouros

• Utilize garrafa própria ou copo descartável;

• Higienize as mãos lavando com água e sabão ou

álcool 70% antes de utilizar os bebedouros;
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